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P.a o Sargento Mor Ant.° Pacheco da Silva 

Daqui fica a part ir o Ajudante de Ordens e o 
Almoxarife da Real Fazenda p." nessa V." se fazer 
pagam.'0 aos povos das Contribuiçoens passadas nu 
dia vinte e quatro do corrente p.!l cujo etí." Vm.co 

nesse Destricto e 110 de Araritag." fa rá avizar todas 
as pessoas a q.m Competir o mesmo pagamento p." 
q' aliy se achem 110 mesmo dia assignalado ou por 
sy, ou por seus Procuradores , em q.1" não chegar 
o mesmo Ajudante p." fazer apromptar a expedição 
que proximam.'6 ha de partir faça Vm.ce com toda 
brevid.0 assim nessa V." como em Arar i taguaba a 
indispençavel der rama de Cento, e vinte arrobas de 
toucinho bem Curado e capaz de receber nos Ar-
mazéns de S. Mag.e advert indo q' nenliúa desculpa 
Vm.ce admitirá aos q' t iverem Capados e os perten-
dão negar p.a es ta preciza deligencia antes aos q' 
se por tarem rebeldes, faça prender logo a m.a Or-
dem, e me de p.te p.a determinar o mais q' lia de 
seguir advert indo a Vm.co mais q' o mesmo touci-
nho se ha de acliar prompto em Araritag." 110 dia 
4 de Outubro sem a menor f a l ênc ia ; asim o tenha 
Vm.ce entendido p.a q' sem perda de tempo o faça 
execu ta r 11a forma q' Ordeno, e sem q' ha ja fal ta 
q' pre judique a deligencia á q' se destina o mes-
mo Soccorro lhe mando apromptar . D.s g.e a ¥111.™ 
São Pau lo a 15 de Septembro de 1773. I). Luis 
Antonio de Souza.—Snr. Sarg. t 0 Mor Ant.° Pacheco 
da Silva. — Acrescentamento q' t eve esta car ta :— 
No dia destinado p.a o pagam.'0 faça avizar ao Juiz 
Ordinr.0 e Camaristas dessa V.a q' ahy se achem 
promptos p." assestir a elles, etc. 


